
ُر اللِه يَأْتِ (  يُكم ِبِه انظُْر َكْيَف ُنَصرُف اآليَاِت ثُم ُهْم ُقْل َأرَأَيـُْتْم ِإْن َأَخَذ اللُه َسْمَعُكْم َوَأْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكم مْن ِإَلٌه َغيـْ
  ) .) 46َيْصِدُفوَن (
  ] . 46[ األنعام : 

 ----------  
  هلؤالء املكذبني املعاندين .أي : قل يا حممد ) ْل ( ق
ُتْم (    أخربوين .) َأرَأَيـْ
  أي : سلبكم مسعكم فأصبحتم ال تسمعون .) ِإْن َأَخَذ اللُه َسْمَعُكْم ( 
  أي : سلبكم بصركم فأصبحتم ال تبصرون األشياء .) َوأَْبَصارَُكْم ( 
  . ال تبصروا حجة ، وال تفهموا مفهوًمافطبع عليها ، حىت ال تفقهوا قوال و  )َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكْم ( 

  ) .ُقْل ُهَو الِذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة قَِليًال َما َتْشُكُرونَ ألن اهللا هو الذي أعطاكم إياها كما قال تعاىل (
  وحيتمل أن عبارة عن منع االنتفاع ما النفع الشرعي .

ُر اللِه يَْأتِيُكْم بِهِ  َمنْ (  ، ذلك أحد سواه ؟ ال يقدر علىرد ذلك إليكم إذا سلبه اهللا منكم: هل أحد غري اهللا يقدر على أي)  ِإَلٌه َغيـْ
 وإذا مل يكن غري اهللا يأيت بذلك ، فلَم عبدمت معه َمْن ال قدرة له على شيء إال إذا شاءه اهللا ، وهذا من أدلة التوحيد وبطالن الشرك

.  
  الضمري يف قوله ( به ) أي : مبا ذِكَر مما أخذه اهللا منكم . ) يَْأتِيُكْم ِبهِ (قوله تعاىل  ♦
وهذا من اهللا تعاىل ذكره ، تعليم نبيه احلجة على املشركني به ، يقول له : قل هلم : إن الذين تعبدوم من دون  قال ابن جرير : ♦

يستحق العبادَة عليكم من كان بيده الضر والنفع ، والقبض والبسط ، القادُر على كل اهللا ال ميلكون لكم ضرا وال نفًعا ، وإمنا 
  ما أراد ، ال العاجز الذي ال يقدر على شيء.

وإمنا ذكر هذه األعضاء الثالثة ، ألا أشرف أعضاء اإلنسان فإذا تعطلت هذه األعضاء ، اختل نظام اإلنسان  قال الخازن : ♦
  يف الدين والدنيا.وفسد أمره وبطلت مصاحله 

أي : نبينها ونوضحها ونفسرها وننوعها حىت يعلموا أنه سبحانه هو املستحق للعبادة ، وأن ما ) اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآلياِت ( 
  يعبدون من دونه باطل وضالل .

  ، وتارة ترهيباً . التصريف : ايء باآليات على جهات خمتلفة ، تارة إنذاراً ، وتارة إعذاراً ، وتارة ترغيباً  ♦
  وتصريف اآليات اإلتيان ا من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب وحنو ذلك.:  قال القرطبي ♦
  واآلية هي العالمة الدالة على عظمة اهللا ووحدانيته سبحانه ، وقد نوع اهللا اآليات ووضحها . ♦

  ) . ِن رَبِه َوالِذي َخُبَث ال َخيْرُُج ِإال َنِكداً َكَذِلَك ُنَصرُف اْآلياِت ِلَقْوٍم َيْشُكُرونَ َواْلبَـَلُد الطيُب َخيْرُُج نـََباتُهُ ِبِإذْ قال تعاىل (
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فَـْوِقُكْم أَْو ِمْن َحتِْت أَْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم وقال تعاىل (  يُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس ِشَيعًا وَ ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ

  ) . بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآلياِت َلَعلُهْم يـَْفَقُهونَ 
ْنَساُن َأْكثَـَر َشْيٍء َجَدالً وقال تعاىل (    ) . َوَلَقْد َصرفْـَنا ِيف َهَذا اْلُقْرآِن لِلناِس ِمْن ُكل َمَثٍل وََكاَن اْإلِ



  ية اهللا تعاىل .فكل شيء يف الكون دال على وحدان ♦
َفُع الناَس َوَما أَنـَْزَل اللُه ِمَن  ِإن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللْيِل َوالنـَهاِر َواْلُفْلِك الِيت َجتِْري ِيف الَْبْحِر ِمبَاقال تعاىل (  يـَنـْ

ياٍت ْوَِا َوَبث ِفيَها ِمْن ُكل َدابٍة َوَتْصرِيِف الريَاِح َوالسَحاِب اْلُمَسخِر بـَْنيَ السَماِء َواْألَْرِض َآل السَماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد مَ 
  ) . ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
  )  ْم ِإن ِيف َذِلَك َآلياٍت لِْلَعاِلِمنيَ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنكُ وقال تعاىل (

الِذي َخَلَق َسْبَع ) وقال تعاىل  ( ِت ِبَغْريِ َعَمٍد تَـَرْونـََها اللُه الِذي َرَفَع السَماَواوخلق السموات من أعظم اآليات كما قال تعاىل (
َقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً  ٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَـَرى ِمْن ُفطُورٍ َمسَاَواٍت ِطَباقًا َما تَـَرى ِيف َخْلِق الرْمحَِن ِمْن تَـَفاوُ  ُمث اْرِجِع اْلَبَصَر َكرتَـْنيِ يـَنـْ

  ) . َوُهَو َحِسريٌ 
  ويف كل شيء له آية           تدل على أنه واحد    
  فواعجباً كيف يعصي اإلله    أم كيف جيحد اجلاحُد 

  مث هم بعد هذا البيان والتوضيح .:  أي)  ثُم ُهمْ ( 
  يعرضون فال يعتربون وال يتعظون .)  َيْصِدفُونَ  (

  الفوائد :
  حتدي هؤالء الذين أشركوا باهللا ذه املسألة .- 1
  أن اإلنسان إذا أصيب يف مسعه أو بصره أو سائر جسده فليلجأ إىل اهللا . - 2
  .رمحة اهللا بعباده حيث صرف اآليات هلم ونوعها  - 3
  ذم من يعرض عن اآليات . - 4
  ) . )47ُقْل َأرََأيـَْتُكْم ِإْن َأتَاُكْم َعَذاُب اللِه بـَْغَتًة َأْو َجْهَرًة َهْل يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظاِلُموَن (( 

  ٍ◌] . 47[ األنعام : 
 ----------  

   .أي : عقوبة اهللا)  ُقْل َأرََأيـَْتُكْم ِإْن َأتَاُكْم َعَذاُب الله( 
  أي : فجأة وأنتم ال تشعرون به حىت بغتكم وفجأكم كما لو كنتم نيام .)  بـَْغَتةً  (
، كأن يأتيكم العذاب بعد أن تُعاينوا أسبابه ، وتروا أوائله ، حىت يقع بكم أي : ظاهرًا عيانًا ، كما لو أنتم أيقاظ ، ) َأْو َجْهَرًة  (

َأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَأْتِيـَُهْم  َأوَ .  أَفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيـَُهْم بَْأُسَنا بـََياتاً َوُهْم نَاِئُمونَ عاىل (وهذا كقوله تجهرة عيانًا وأنتم تنظرون إليه 
  ) . بَْأُسَنا ُضحًى َوُهْم يـَْلَعُبونَ 

ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذابُُه بـََياتًا َأْو نـََهاراً َماَذا َيْستـَْعِجُل ِمْنُه ( إتيان العذاب اراً كما يف قوله تعاىل  ) َأْو َجْهَرةً ليًال ()  بـَْغَتةً  ( وقيل :
  ) واألول أصح . اْلُمْجرُِمونَ 

فالعذاب الذي جييء بغتة هو الذي ال تسبقه عالمة وال إعالم به.والذي جييء جهرة هو وقد ضعف هذا القول ابن عاشور فقال : 
أو يسبقه إعالم  ) فَـَلما رَأَْوُه َعاِرضاً ُمْستَـْقِبَل َأْوِديَِتِهْم َقاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُممِْطرُنَا ( ثل الكسف احملكي يف قوله تعاىلالذي تسبقه عالمة م

،  حبصول الشيء إطالق جمازي ما يشعرفإطالق اجلهرة على سبق ) فـََعَقُروَها فَـَقاَل َمتَتـُعوا ِيف َدارُِكْم َثالثََة أَيامٍ (به كما يف قوله تعاىل: 



  اً .ومن اجلهرة احلاصل ار  اصل ليالً وليس املراد من البغتة احل
: وهذا التفسري ليس كما ينبغي، بل التحقيق أن معىن ( بغتة ) أي: أتاكم العذاب يف حال كونه مباغتاً، أي:  وقال الشنقيطي ♦

  نوا أسبابه وتروا أوائله حىت بكم جهرة عياناً وأنتم تنظرون إليه .مفاجئاً ، وقوله ( جهرة ) أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاي
االستفهام إنكاري مبعىن النفي ، أي : ما يهلك بالعذاب إال أنتم ألنكم ظاملون بكفرهم باهللا ، )   َهْل يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظاِلُمونَ ( 

  ألن الشرك باهللا أعظم الظلم .
يا بين َال ُتْشرِْك باهللا ِإن الشرك  (إال أنتم لشرككم ؛ والظلم هنا مبعىن الشرك ، كما قال لقمان البنه  أي هل يهلك قال القرطبي :

  ) .َلظُْلٌم َعِظيٌم 
فإن قيل : جاء يف األحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار مشل من فيهم من املسلمني ، وهذه اآلية بّينت أنه ال  ♦

  لظاملون ؟يُهلك إال القوم ا
  بأن العذاب لو مشل وأهلك من هو معهم ، أن هذا اهلالك متحيص له ، وأنه يبعث يوم القيامة يف نعمة من اهللا ورمحة وأجر . قيل :

أن هذا يف قصص األنبياء ، وأن الغالب أن الكالم يف األمم والرسل ، والقرآن قص علينا أن كل أمة علم اهللا أن اهلالك  وقيل :
َنا ُهودًا َوالِذيَن آَمُنوا َمَعهُ أمَر نبيها ومن معه فخرجوا منها وجنوا ، كما ذكر تعاىل أنه جنى هودًا بقوله (سيأتيها ،  َوَلما َجاَء َأْمرُنَا َجنيـْ

َنا ُشَعْيباً َوالِذيَن آمَ ) وقال تعاىل ( ِبَرْمحٍَة ِمنا   ) .ُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنا َوَلما َجاَء أَْمرُنَا َجنيـْ
  الفوائد :

  ديد الكفار بعذاب اهللا . - 1
  أن عذاب اهللا أحياناً يأيت بغتة وأحياناً جهرة . - 2
  حترمي الظلم وأنه سبب للهالك والعقوبة . - 3
بُوْا بِآيَاتَِنا 48َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن (َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإال ُمَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح (   ِذيَن َكذَوال (

  ) . )49َيَمسُهُم اْلَعَذاُب ِبَما َكانُوْا يـَْفُسُقوَن (
  ] . 49 – 48[ األنعام : 

 ----------  
رين من كفر ذا نرسل الرسل إال مبشرين ملن آمن باجلنات واخلريات ، ومنأي : وم) َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإال ُمَبشرِيَن َوُمْنِذرِيَن ( 

بالنار والعقوبات ، مل نرسل املرسلني لتكون بيدهم خزائن السماوات واألرض ، أو يكون مالئكة ، أو يقرتح عليهم من شاء كل ما 
  شاء من التعنتات ، ال ، ليس األمر كذلك ، وإمنا أرسلناهم تبشرياً وإنذاراً .

  التبشري اإلخبار مبا يسر ، مسي بذلك ألن البشر يظهر على الوجه ، واإلنذار : هو اإلعالم املقرون بالتخويف . ♦
فـََبشْرُهْم ِبَعَذاٍب والبشارة أغلب ما تطلق على اإلخبار مبا يسر خاصة ، وجاء يف القرآن إطالقها على اإلخبار مبا يسوء كقوله ( ♦

  أن هذا أسلوب من أساليب العرب .) إما كماً ، وإما  أَلِيمٍ 
  يف هذه اآلية حصر مهمة الرسل بالتبشري واإلنذار ، حىت ال يتوهم متوهم أن له قدرة على اهلداية أو الرزق أو الربوبية . ♦
  ويف هذه اآلية بيان مهمة من مهمات الرسل ، وللرسل وظائف : ♦

  كافر .ل: التبشري للمؤمن واإلنذار ل أوالً 



  ) . ا نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإال ُمَبشرِيَن َوُمنِذرِينَ َومَ قال تعاىل (
  ) .رُسالً مَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى الّلِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وقال تعاىل (
  )  ْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ ـَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفَال خَ َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإال ُمَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن فَ وقال تعاىل (
  ) .ِإنا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشراً َوَنِذيراً وقال تعاىل (

  : رمحة للناس . ثانياً 
  ) .َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لْلَعاَلِمَني قال تعاىل (

  .: البالغ املبني  ثالثاً 
َا َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوالّلُه َبِصٌري بِاْلِعَبادِ قال تعاىل (و  ْوْا فَِإمنِإن تَـَول . (  
  ) .ما َعَلى الرُسوِل ِإال اْلَبَالُغ َوالّلُه يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن وقال تعاىل ( 
َا َعَلْيَك اْلبَ وقال تعاىل ( ْوْا فَِإمنَالُغ اْلُمِبُني َفِإن تـََول. (  

  : الدعوة إىل اهللا . رابعاً 
  ) .َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكل أُمٍة رُسوًال َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبواْ الطاُغوَت قال تعاىل ( 
  ) .َه ِإال أَنَا فَاْعُبُدوِن َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيِه أَنُه َال إِلَ وقال تعاىل (

  : إقامة احلجة . خامساً 
  ) .رُسالً مَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى الّلِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وقال تعاىل (
َنا َرسُ َوَلْو أَنا َأْهَلْكَناُهم ِبَعَذاٍب من قـَْبِلِه َلَقالُوا رَبـنَ وقال تعاىل (   ) .والً فـََنتِبَع آيَاِتَك ِمن قـَْبِل َأن نِذل َوَخنَْزى ـا َلْوَال َأْرَسْلَت إِلَيـْ

  ون تقول هلم خزنة جهنم :ـادون ويصرخنوعندما يصيحون بالنار بعد أن حييط م العذاب من كل جانب وي
  ) .اء اْلَكاِفرِيَن ِإال ِيف َضَالٍل ــــــــلْبـَيـَناِت قَاُلوا بـََلى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدعَ قَاُلوا َأوََملْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكم بِاكما قال تعاىل ( 

  بقلبه .) َفَمْن آَمَن ( 
  وإصالح العمل يكون بأمرين : اإلخالص ، ومتابعة الشريعة .،  عمل اجلوارح) َوَأْصَلَح ( 
ا جاء مطلقاً ومل يُعطف عليه العمل الصاحل فهو يشمل اإلميان من اجلهات الثالث : والقاعدة املقررة عند العلماء : أن اإلميان إذ ♦

إميان القلب باالعتقاد ، وإميان اللسان باإلقرار ، وإميان اجلوارح بالعمل الصاحل ، وإذا ُعطف عليه العمل الصاحل كقوله ( إن 
نصرف اإلميان إىل ركنه األكرب وهو االعتقاد القليب ، وصار اإلصالح ) ا آَمَن َوَأْصَلحَ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ) قوله هنا (

  . بعده يُراد به األعمال
  فيما يستقبلونه من أهوال ، فهم آمنون .) َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم ( 
ليهم فيما خلفوه ، وحافظهم ) أي : بالنسبة إىل ما فام وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها ، فاهللا و  َوال ُهْم َيْحَزنُونَ ( 

  فيما تركوه .
بُوا بِآيَاتَِنا (  ِذيَن َكذهذا القسم الثاين من الذين أرسل إليهم الرسل ، وهم من كذب بآيات اهللا .) َوال  
  وآيات اهللا كونية وشرعية : ♦
  ( فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ) . اآلية الكونية القدرية . 



ي ما نصبه اهللا ( جل وعال ) ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض  وحنوها ، وكل وه
  زته وأنه املستحق للعبادة ما يف الكون من خملوقات اهللا شاهد بكمال اهللا وقدرته وع

َفُع الناَس َوَما أَنـَْزَل اللُه ِمَن ن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالقال تعاىل ( إ ِف اللْيِل َوالنـَهاِر َواْلُفْلِك الِيت َجتِْري ِيف الَْبْحِر ِمبَا يـَنـْ
اْلُمَسخِر بـَْنيَ السَماِء َواْألَْرِض َآلياٍت لسَحاِب السَماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوَِا َوَبث ِفيَها ِمْن ُكل َدابٍة َوَتْصرِيِف الريَاِح َوا

  .) أي : لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو املعبود وحده  ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
ن له شريكاً يف ، أو أن يعتقد أفيدعي أن الذي خلقها الكفر باآليات الكونية يكون بأمور : أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها  •

  خلقه ، أو أن له معيناً يف خلقه .
  ( ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله ) . الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . اآليات

ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللهِ ومنه قوله تعاىل ( ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِهِ ُهَو الِذي بـََعَث ِيف اْألُميَني َرُسوالً ) وقوله تعاىل ( َرُسوًال يـَتـْ ُهْم يـَتـْ   . )  ِمنـْ
  ومسيت آيات ، مجع آية ، ألا عالمة على صدق من جاء ا .

  ، كما قالوا عن القرآن: إنه سحر، وأساطري األولني .، أو باالستكبار والعناد رعية إما جبحودها، أوبتكذيبهاوالكفر باآليات الش
  هم العذاب إصابة مباشرة .أي : يصيب)  َيَمسُهُم اْلَعَذابُ ( 
واملسيس : وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غري أن حيول بينهما حائل ، وعّرب باملسيس ليبني أن حّر ذلك العذاب وأمله  ♦

 وِثُق َوثَاَقُه َأَحدٌ َوال يُ .  فـَيـَْوَمِئٍذ ال يـَُعذُب َعَذابَُه َأَحدٌ يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غري حائل ، وعذاب اهللا ال مياثله عذاب (
. (  

والفسق ( والباء ) سببية ، أي : ميسهم العذاب بسبب كوم كانوا فاسقني يف دار الدنيا ، بسبب فسقهم ، )  ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ (  
  املراد به هنا الكفر .

وََكرَه ) ويطلق ويراد به ما دون الكفر كقوله تعاىل ( النارُ  َوأَما الِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهمُ الفسق يطلق ويراد به الكفر كقوله تعاىل ( ♦
  ) . إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ 
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